
Budapest ľ]őváros' VIII. kerĺi let Józsefu áros Önkormányzat Képviselő.testületének
Váľosgazdálkcldási és Pénzĺigyi Bizottsága : .'

Előterjesĺő: Kisfalu Kft

Er,ŐľrnľnsZTEs
A Városgazdźikodźsi és Pénzügyi Bizottság 20|2. december 17-i ülésére

Táľgy: Bu|i Team Bt vo|t bérlő ľészletfizetés engedélyezéséľe vonatkozó kéľelme a Budapest V[I.
|ĺeľĺilet; Bľódy S. u. 9. szám alattĺ tinkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában.

E|öterjesaő: Kisfalu Kft, Kovács ottó üg;ĺvezető igazgatő
Készítette: oszma,nnLász|őnéreferens
A napirendet nyilvános üIésen lehet ĺárgyalni
Adöntéselfogadásáhozegyszeríiszavazattöt:lbségsztikséges

Tisztelt Bizottság!

Áz onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' 36592t0/N29 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
' teľmészetben a Budapest VIII., Bľódy S. u. 9. szám a|atti, 251 mz alapterületiĺ, utcai bejźratű, pinceszinti

nem lakás célú helyiség. A helyiségazLngat|an-nyi|vźntartźlsban óvóhelyként szerepel.

A 2008. május 07. napján kelt határozatlan idejiĺ bérlcti szerződés alapján a helyiséget a Buli Team Bt
(székhel5,: 1l81 Budapest, Darányi Ignác u. 38., cégjegyzékszźlm: 0I-06-748368, képviselő: Weidel Walter)
bérelte teáző, kávéző tevékenységre. A bérleti jogviszonyát 2011. október 31-re f,elmondta. A helyiséget
20t l. október |7-énvették biľtokba azonkormányzatiHázkeze|ő Iroda munkatiársai.

A Buli 'ľeam Bt képviselője kérelmében leíľta' hogy ifiúsági teéz,3t szeretett volna nyitni, de az anyagi
he|yzete nem engedte, hogy a helyiséget felrijítsa és használja.Tartozásźltľészletekben kívánja rendezni.

Kéľelmében a volt bérlő a vízdíj tisszegét vitatta' erre való tekintettel folyalnatos levélváltás történt a
társaság és a Kisfalu Kft ktizött, melynek eredményeképpen a vott bér|ő ezt. a tartozását is elismerte és
elfogadta. Így a teljes taľtozására irĺányu| a rész|etťlzętési kérelme.

A befizetett óvadék adíjhátra|ék csökkentésére átvezetésre került.

Nyilvĺíntarĺásunk szęrint a volt bér|ő 20|2.. október. 3l-ig bruttó 508.634,- Ft bérleti- és hozzá kapcsolódó
kön)zemi díj; valamint I47.929,- Ft késedelmi kamattartcjzást' összesen 656.563,- Ft hátralékot halmozott
fel.

Az onkormányzat tulajdonában áll'ó nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek bérbeadásrának feltételeirĺ3| sző|ó
|7/2005. Gv. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rende|et 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt.
_ a ľendeletben meghattrozott feladat- és hatĺáskör megosztás szerint - önkoľmányzati bérbeadói döntésre a
Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. Részletfizętés a rendelet 38. $ (l) bekezdése

..a|apjźn engedélyezhető. A rész|etfizetés maximum 24 hónap. A teljes tartozásnak minimum 25 %-át az adós
a megállapodás megkötésekor, egyösszegben köteles megfizetni, a vźi|alt rész|etťlzetés legalacsonyabb
összegei 10.000f Ft/hó' ,A. (2)bekezdés alapján összegben vagy idłitartamban meghaladó ügyekben, a kamat
mérsékléséről és elengedéséről a Vráľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságjogosult dönteni.

Szakmai javaslat

Javasoljuk Buli Team Bt volt bérlő részére a fenti helyiség vonatkozásában a2012. október 3l-ig fennálló
656.563,- Ft hátľalékľa 18 havi rész(etfizetési kedvezmény megadásźlt az a|álbbiak szeľint:. a:) a rnegállapodás a|ákásźpa| egyidejűleg megfizetendő a hátralék 25 %o-a, azaz

164.14I,-Ft(147.929,- Ft késedelmi kamat + 16.2|2,- Ft tőke),
b.) a tőketartoásból fennmaradó 492.422,. Ft-ot a Ptk. 301/A. $ (2) bekezdése szerinti kamattal történő

megťlzetése mellett, 18 hónap alatt egyenlő részletekben ťlzeti meg 2013. január |5. napjátő| 2014.
június l5. napjáig.

Amennyiben az adős a részleteket nem teljesíti a vźil|a|t kötelezetÍségének megfelelően, ilgy a teljes még
fennálló hátľalék egyösszegben válik esedékessé késedelmi kamattal terhelten. A közjegyző előtt tett
.kötelezettségvźú|a|źsratekintettel ekkor a tartozás azonna|végrehajtható.



Fentieket : azért ;iavasoljuk; mert igy a fennálló hátralék megfizetésére esélyt látunk a volt bérlő
közľemíĺköĺĺésével.

A ľész|etťlzetés engedélyezése pénnlgyi fedezet.et nem igényel

Fentiek a|apj:źĺnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy ahźtra|ékľészletekben tĺjľténó megfizetésével kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen

''.
Határozati javaslat

.........év.(...hó....nap).számilYárosgazdźtlkodásiésPénzügyiBizottsági hatfuozat:
A.VáľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságúgydcint,hogy
I)' engedéblezi :a Buli Team Bt volt béľlő Észere a Budapest VIII. kerĺilet, Bľódy S, u' 9. szálm a|aÍti,

36592:/0/NĐ hľsz-ú, 251# alapterületű helyiség vonätkozásában a 2O|2. oŔtóber 31-ig'fennálló
656.563,- Ft bruttó hátľalékra 18 havi rész|etfizetési kedvezmény megadásźúaza|ábbiakszeriirt:

. . a. a megállapodás aláírásával egyidejűlegmegfizetendő a hátralék 25 %o-a, azaz |64.141,- Ft (147 .929,-
Ft késedelmi kamat + 16.2|f,- Ft tőke),

b. atóketartozźtsból fennmaradő 492.422,- Ft-ot a Ptk. 301/A. $ (2) bekezdése szerinti kamattal történő
ľnegfizetése mellett, 18 hónap alatt egyenlő részletekbenťlzętimeg20|3.januĺár |5.llapjátő|f0I4.
június 15. napjáig.

2) amennyiben a ľészleteket nem teljesíti.a vállalt kötelezettségének megfele|óen, űEy a teljes még fennálló
hátralék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal terhelten.

Felelős: Kisfalu Kft üg1vezető igazgatQia
Határidő: 2012. december 19.
A dóntés végľehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa

ueullldakal! hirdetőtáblán

Budapest, 2012. december 10.
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